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1. GENERALIDADES
1.1. Finalidade
Este manual tem como finalidade proporcionar aos usuários melhor entendimento e
navegação no SISTEMA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – e-Cint.

1.2. Convenções
1.2.1. O SISTEMA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA é citado neste manual como e-Cint
ou apenas Sistema.
1.2.2. O SISTEMA DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE ATOS PROCESSUAIS DA JUSTIÇA FEDERAL
DA PRIMEIRA REGIÃO é citado neste manual apenas como e-Proc.

1.3. Conceitos
1.3.1. e-mail: correio eletrônico;
1.3.2. enter: comando (e tecla correspondente) utilizado para fazer o computador registrar
ou processar informações externas a ele fornecidas;
1.3.3. entidades: pessoas jurídicas que integram a estrutura da União e que são partes nos
processos judiciais em andamento no JEF Virtual e e-Jur;
1.3.4. internet: conjunto de redes de computadores interligadas geograficamente pelo
mundo inteiro e que se comunicam de forma transparente ao usuário através de um
protocolo comum (IP - Internet Protocol);
1.3.5. intranet: rede privada, normalmente corporativa, que se baseia na tecnologia da
internet , com o objetivo de agilizar e incrementar a comunicação e a produtividade
na organização;
1.3.6. link: ligação que referencia o documento ou página eletrônica;
1.3.7. login: código com o qual o usuário se identifica para acessar um sistema ou servidor
de rede;
1.3.8. logoff: comando de desconexão de um sistema ou de rede de comunicação;
1.3.9. menu: lista de opções de comandos pertencentes a um programa ou a uma página da
web;
1.3.10. procurador administrador master: é responsável pelo cadastro da entidade no e-Proc
e e-Cint, bem como pela definição das permissões de acesso e operação desses
sistemas pelos demais advogados cadastrados a ele vinculados;
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1.3.11. procurador master: é responsável por distribuir as citações/intimações;
1.3.12. termo de adesão: é o compromisso firmado pelo advogado ou Entidade cadastrado
no e-Cint de que concorda com as regras estabelecidas para citação e intimação
eletrônicas;
1.3.13. web: forma reduzida de rede mundial de computadores;
1.3.14. www – world wide web: rede mundial de computadores.

1.4. Abreviaturas e siglas
1.4.1. COGER: Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região;
1.4.2. CPF: Cadastro de Pessoa Física, fornecido pela Secretaria da Receita Federal;
1.4.3. e-Proc: Sistema de peticionamento eletrônico;
1.4.4. JEF: Juizado Especial Federal;
1.4.5. OAB: Ordem dos Advogados do Brasil;
1.4.6. e-Jur;
1.4.7. UF: Unidade Federativa;
1.4.8. TR – Turma Recursal;
1.4.9. TRF – Tribunal Regional Federal;

2. SISTEMA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – E-CINT
2.1.

Objetivo
O SISTEMA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – e-Cint, tem por objetivo citar e intimar,
por meio da web, as partes, advogados e entidades que aderirem a esse canal de
comunicação, em substituição às demais formas de citação e intimação.

2.2.

Interfaces
JEF Virtual: Sistema do Juizado Especial Federal Virtual;
e-Jur/GPD – Gerenciador de Processo Digital;
e-Proc: Sistema de peticionamento eletrônico.
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2.3.

Acesso ao sistema
O acesso ao e-Cint é realizado por meio de conexão com a rede mundial de computadores,
no endereço eletrônico www.trf1.gov.br, no menu lateral a esquerda do item de menu
Serviços
Citação e Intimação.

2.3.1. Usuário cadastrado
Para acessar e utilizar o e - Cint, o usuário deve ser previamente cadastrado no Sistema e
ter assinado o Termo de Adesão, e estar devidamente incluído em um dos grupos descritos
conforme no item “2.3.2 Grupos de usuários”.
No caso dos advogados de entidades, deve ser definida, pelo procurador administrador
master a lista de advogados que têm permissão para receber citação e intimação em nome
da entidade a que estejam vinculados.
A concordância com o Termo de Adesão torna o e-Cint o único meio de citação e intimação
das partes e advogados que a ele aderirem. O prazo para visualização e leitura das citações
e intimações, no e-Cint, são de 10 dias.
Para que as citações e intimações sejam procedidas por meio do e-Cint é necessário que os
processos estejam com o cadastro regularizado, inclusive com a informação do CPF das
partes.

A
B
C

D

E

F

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

5

e-Cint — Manual do Usuário

[A]

CPF

Campo de preenchimento obrigatório. Preencher o número do CPF
do usuário que está se conectando ao Sistema, de forma contínua,
sem pontos e traços.

[B]

Senha

Campo de preenchimento obrigatório. Preencher com a senha do
usuário que está se conectando ao Sistema, conforme cadastrado nos
sistemas administrativos.

[C]

Acessar

Botão destinado a confirmar o login e acessar o Sistema. Pode-se,
também, pressionar <Enter> após o preenchimento dos campos [ A ] e
[ B ] para acessar o Sistema.

[D]

Lembrar
Senha

Botão a ser utilizado no caso de o usuário esquecer a senha
cadastrada. O Sistema envia e-mail contendo o lembrete da senha ao
endereço eletrônico informado pelo usuário. O usuário é direcionado
ao Sistema e-Proc.

[E]

Manual

Botão destinado a abrir o manual do usuário.

[F]

Como ter Informações adicionais ao usuário com os dados das pessoas e o que
acesso ao fazer para poderem ter acesso ao e-Cint.
e-Cint

O sistema solicita a confirmação dos dados a seguir, que serve para os casos em que o
usuário está vinculado a mais de uma Seção Judiciária ou possui mais de um perfil de
acesso ao sistema.

A
B
C

[A]

Seção
Judiciária

Campo de preenchimento obrigatório. Habilita o campo de Perfil ao
ser selecionado uma opção. Apresenta a lista de seções judiciárias
associadas ao usuário cadastrado. Caso o usuário seja advogado de
entidade será apresentada também as seções judiciárias cadastradas
para a entidade.

[B]

Perfil

Campo de preenchimento obrigatório. Apresenta lista dos perfis
para os quais o usuário está cadastrado. Selecionar o perfil com o
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
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qual pretende acessar o Sistema: se Autor, Advogado Particular ou
Advogado de Entidade, Procurador Master Substituto, Procurador
Master. Se o usuário possuir um único perfil essa opção não será
apresentada.
[C]

Continuar

Botão de confirmação do acesso ao Sistema. Acessa o e-Cint de
acordo com o perfil selecionado. Pode-se, também, pressionar
<Enter> após o preenchimento dos campos [ A ] e [ B ] .

2.3.2. Grupos de usuários
O acesso às funcionalidades do e-Cint é definido de acordo com o perfil atribuído ao
usuário conectado. Para operacionalização do Sistema foram criados grupos de usuários
com funções específicas, conforme descrito a seguir:

GRUPO

ELEMENTOS

Advogado
particular

Advogados não relacionados
a uma entidade.

Advogado de
entidade

Advogados (procuradores)
relacionados a entidades.

Autor

Qualquer pessoa física que é
parte de processo judicial.

Procurador
administrador
master

Procurador principal,
responsável por uma
entidade.

Procurador
master

Procurador, responsável por
distribuir as
citações/intimações.

FUNÇÕES NO SISTEMA
Realizar pesquisa avançada;
Consultar “Meu cadastro”;
Alterar cadastro;
Consultar processos em geral;
Peticionar.
Realizar pesquisa avançada;
Consultar “Meu cadastro”;
Alterar cadastro;
Consultar processos em geral;
Peticionar.
Realizar pesquisa avançada;
Consultar “Meu cadastro”;
Alterar cadastro;
Consultar processos em geral;
Peticionar.
Alterar cadastro de entidade;
Alterar cadastro;
Associar advogados de entidade ao
e-Cint;
Associar os procuradores master e
master substituto as origens.
Realizar pesquisa avançada;
Encaminhar
e
reencaminhar
processos;
Alterar cadastro;
Consultar processos em geral.
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As definições de acesso e vinculação a grupos são atividades exclusivas do administrador
do Sistema, a quem compete indicá-las à área responsável pelo cadastro de usuários.

2.4.

Saída do Sistema
Para sair do e-Cint o usuário deve clicar no botão Sair, disponível na parte superior do
Sistema durante todo o tempo de conexão.
O Sistema também pode ser fechado ao clicar no botão correspondente (X), disponível no
aplicativo utilizado para acesso à intranet.
Por ambos os procedimentos é realizado logoff de usuário, o que exige login para acessar o
Sistema novamente.

3. CADASTRO
3.1.

Meu cadastro

3.1.1. Advogado particular e parte
Para poder utilizar o sistema e-Cint o advogado particular e a parte devem se dirigir à
seção ou subseção judiciária mais próxima para efetuar o cadastro e poder aceitar o termo
de adesão.
Para alterar cadastro pré-existente o usuário previamente cadastrado deve efetuar o login e,
então, selecionar a opção Cadastro
Meu Cadastro.
O Advogado particular ao acessar pela primeira vez o e-Cint deve selecionar com quais
origens de citações/intimações deseja trabalhar.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I

J
K
L
M

N

O
P
Q
R

S

T

[A]

CPF

Campo não editável, previamente preenchido na tela de
login.

[B]

Nome

Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o nome
completo do usuário.

[C]

Endereço

Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o endereço
do usuário.

[D]

Bairro

Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o nome do
bairro em que se localiza o endereço do usuário.

[E]

Cidade

Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o nome da
cidade em que se localiza o endereço do usuário.

[F]

UF

Campo

de

preenchimento

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
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unidade federativa do usuário.
[G]

CEP

Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o número do
CEP do endereço do usuário.

[H]

Telefone

Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o número do
telefone do usuário, de forma contínua, sem traços e
pontos.

[I]

Fax

Digitar o número do fax, caso o usuário possua.

[J]

Perfis de acesso

O usuário pode se cadastrar como Autor, Advogado
Particular, Perito, Advogada de entidade, Procurado ou
ambos, selecionando a(s) quadrícula(s) correspondente.

[K]

OAB

Campo de preenchimento obrigatório, caso o usuário esteja
se cadastrando no perfil de Advogado Particular. Digitar o
número do registro na Ordem dos Advogados do Brasil.

[L]

E-mail

Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o endereço
eletrônico do usuário, para o qual deseja que sejam
enviadas as mensagens do sistema.

[M]

Origem das
Citações /
Intimações

O usuário pode cadastrar as origens para receber das
Varas JEF – Juizado Especial Federal, TR – Turma
Recursal, 1º Grau(Exceto JEF e TR), 2º Grau ou ambos,
selecionando a(s) quadrícula(s) correspondente.

[N]

Seções Judiciárias
de seus processos

O usuário poderá associar ou desassociar seções para
recebimento de citação / intimação. Pelo menos uma seção
deverá ficar associada. Para associar o usuário deverá
selecionar um ou mais seções na lista de “Seções
desassociadas” e acionar a seta
. Para desassociar o
usuário deverá selecionar uma ou mais seções e acionar a
seta .

[O]

Nova senha

Possibilita a troca da senha do usuário em questão.

[P]

Confirmar nova
senha

Campo de preenchimento obrigatório caso o campo Nova
senha tenha sido informado. Responsável por conferir o
dado digitado para a troca de senha.

[Q]

Lembrete de
senha

Campo de preenchimento obrigatório no caso de troca de
senha. O usuário deve preencher para possibilitar a
recuperação da senha, caso a perca.

[R]

Opção de
descadastramento

Ao selecionar a opção o usuário se descadastra do sistema
e deixa de receber as citações / intimações do e-Cint.
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3.2.

[S]

Confirmar

Botão destinado à gravação dos dados do cadastro.

[T]

Cancelar

Botão destinado ao descarte dos dados preenchidos.
Retorna o usuário à tela de login.

Cadastro de Entidade
Somente o procurador administrador master tem acesso ao Cadastro da Entidade.

3.2.1. Acesso de Entidade
O cadastramento de entidades é realizado somente no e-Proc, mediante solicitação ao TRF
em formato de ofício, na qual deve constar o nome de usuário (login) e senha escolhidos
pela entidade solicitante, indicando o procurador administrador master e seu respectivo
CPF.
O acesso de entidade cadastrada é realizado pelos advogados a ela vinculados. Sempre que
o usuário possuir mais de um perfil cadastrado, o sistema apresentará lista de opções para
que ele escolha em qual deles deseja efetuar login.
A opção de acessar o sistema no perfil Advogado de Entidade somente estará disponível
se o advogado já cadastrado no e-Cint for selecionado, pelo procurador administrador
master, no cadastro da entidade, para receber citação e intimação em nome da entidade.
Sempre que o usuário acessar o sistema for procurador administrador master surgirá, na
tela, a opção Cadastro
Cadastro de Entidade. Ao selecionar essa opção o procurador
administrador master poderá alterar o cadastro da entidade a que está vinculado, bem
como definir os advogados previamente cadastrados no e-Cint que possuem permissão
para receber citação e intimação em nome da entidade.

A
B
C

[A]

Entidade

Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o nome da
entidade previamente cadastrado, conforme solicitação
encaminhada ao TRF e seções judiciárias conforme
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
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RESOLUÇÃO/PRESI/CENAG 5 DE 15/03/2012.

[B]

Senha

Campo de preenchimento obrigatório. Digitar a senha
previamente cadastrada, conforme solicitação encaminhada
ao TRF e seções judiciárias conforme RESOLUÇÃO/PRESI/CENAG 5
DE 15/03/2012.

[C]

Acessar

Clicar no botão ou pressionar <Enter> para acessar o
cadastro da entidade.

3.2.2. Cadastro de Entidade

A
B

C
D
E
F
G

H
I

J

K

L

M

O
N

[A]

Nome da
Entidade

P

Campo não editável. Apresenta o nome da entidade précadastrada.
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[B]

CNPJ da Entidade

Campo não editável. Apresenta o CNPJ da entidade précadastrada.

[C]

Nome do
Procurador
Master

Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o nome do
procurador master da entidade.

[D]

CPF do
Procurador
administrador
Master

Campo não editável. Apresenta o número do CPF do
procurador administrador master da entidade.

[E]

Matrícula do
Procurador
Master

Campo não editável. Apresenta o número de matrícula do
procurador master na entidade.

[F]

Telefone do
Procurador
Master

Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o número
do telefone da entidade, de forma contínua, sem traços e
pontos.

[G]

Fax do Procurador
Master

Digitar o número do fax, caso a entidade o possua.

[H]

E-mail do
procurador
administrador

Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o endereço
eletrônico para o qual deseja que sejam enviadas as
mensagens do sistema.

[I]

Origem das
citações/
intimações

Campo de preenchimento obrigatório. O usuário pode
cadastrar as origens para receber das Varas JEF – Juizado
Especial Federal, TR – Turma Recursal, 1º Grau(Exceto
JEF e TR), 2º Grau ou ambos, selecionando a(s)
quadrícula(s) correspondente.

[J]

Seções Judiciárias

Campo de preenchimento obrigatório. O usuário poderá
associar ou desassociar seções judiciárias para
recebimento de citação / intimação. Pelo menos uma seção
deverá ficar associada. Para associar o usuário deverá
selecionar um ou mais seções na lista de “Seções
desassociadas” e acionar a seta
. Para desassociar o
usuário deverá selecionar uma ou mais seções e acionar a
seta .

[K]

Acesso de
Advogados ao
e-Cint

Campo de preenchimento obrigatório. O usuário poderá
permitir acesso a advogado recebimento de citação /
intimação. Pelo menos um advogado possuir permissão.
Para permitir o usuário deverá selecionar um ou mais
advogados na lista de “Sem Permissão” e acionar a seta
. Para retirar a permissão o usuário deverá selecionar
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um ou mais advogados e acionar a seta .
[L]

Termo de Adesão

A leitura do termo de adesão é obrigatória. Ao clicar no
link “Ver o termo de adesão” o sistema apresentará o
termo para conhecimento. Após a leitura deve ser
marcada a quadrícula correspondente.

[M]

Opção de
descadastramento

A opção de descadastramento desativa o recebimento de
citações / intimações eletrônica da unidade, para tanto
deve ser marcada a quadrícula correspondente.

[N]

Próximo

Botão destinado a avançar para a próxima tela. A opção
não grava as informações digitadas.

[O]

Salvar

Botão destinado a salvar as informações preenchidas na
tela atual.

[P]

Cancelar

Botão destinado ao descarte dos dados preenchidos.
Retorna o usuário à tela de login de entidade.

No caso dos advogados de entidades, deve ser definida, pelo procurador administrador
master, a lista de advogados que têm permissão para receber citação e intimação em nome
da entidade a que estejam vinculados. Cada advogado de entidade deve, contudo,
cadastrar-se no e-Proc e solicitar ao procurador administrador master a permissão para
usar o e-Cint.
O advogado somente poderá ser desassociado do e-Cint quando não possuir citações e/ou
intimações a serem peticionadas.

3.2.3. Termo de Adesão
Ao selecionar o item [L] (Ver o termo de adesão) do “3.2.2 Cadastro de Entidade”, será
apresentado as informações do termo conforme abaixo:

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
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Nos casos de alteração do cadastro, pelo usuário, o e-Cint encaminha e-mail informando o
fato e a alteração procedida para o endereço de e-mail cadastrado no Sistema.

3.2.4. Alteração da Entidade
Na alteração do cadastro da entidade o sistema apresentará na opção de “Termo de
Adesão” a informação de data e hora de Brasília do dia do aceite do termo. Os demais
campos terão as configurações conforme o item“3.2 Cadastro de Entidade”.
Nos casos de alteração do cadastro, pelo usuário, o e-Cint encaminhará e-mail informando
o fato e a alteração procedida para o endereço cadastrado no Sistema.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
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Ao acionar a opção “Próximo” o sistema avançará para a próxima tela “3.2.5 Associar
Master e Substituto”. Entretanto, a informação não será gravada. Para armazenar o dado
digitado na tela atual, o usuário deverá acionar a opção “Salvar”.
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3.2.5. Associar Master e Substituto
Para acessar a vinculação das origens de citação/intimação, o usuário deverá acionar item
[N] do “3.2.2 Cadastro de Entidade” ou “3.2.4 Alteração da Entidade”. Nesta tela o
procurador administrador master vincula/desvinculas o procurador master ou master
substituto a uma ou mais origens.

A

B

C

D

E

F

[A]

Nome da
Entidade

Campo não editável Apresenta o nome da entidade para a
vinculação das origens aos procuradores master e master
substituto.

[B]

Listagem de
Acesso

Campo não editável. Apresentam as informações de
origem das citações / intimações, o nome do procurado e
o perfil dele, se é master ou master substituto.

[C]

Procurador

Lista que apresenta os procuradores cadastrados. Ao
selecionar um procurador são apresentadas as origens
cadastradas para ele.
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[D]

Origem das
citações/
intimações

O usuário pode cadastrar as origens para receber das
Varas JEF – Juizado Especial Federal, TR – Turma
Recursal, 1º Grau(Exceto JEF e TR), 2º Grau ou ambos,
selecionando a(s) quadrícula(s) correspondente.

[E]

Confirmar

Botão destinado à gravação dos dados do cadastro.

[F]

Voltar

Botão destinado a retornar a tela anterior.

4. CONSULTA
4.1.

Consulta de Citações e Intimações

4.1.1. Seleção da Seção Judiciária
Após escolha da Seção Judiciária o usuário deve selecionar o perfil de acesso para a qual
deseja visualizar e ler citações e intimações.
A lista de Seções Judiciárias disponíveis para escolha é aquela definida no momento em
que o usuário se cadastrou no e-Cint. Caso deseje alterar a lista, o usuário deve acessar o
Cadastro e incluir ou excluir Seções Judiciárias no campo Seção Judiciária dos seus
processos. De acordo com a informação selecionada para o perfil e seção judiciária, o
sistema apresentará a “Consulta de citações e intimações” em que o usuário possa realizar
os filtros a fim de apresentar as citações / intimações.

4.1.2. Visualização e leitura das citações e intimações
Para que as citações e intimações sejam procedidas por meio do e-Cint é necessário que os
processos estejam com o cadastro totalmente regular, inclusive com a informação de CPF
das partes.

4.1.3. Consulta de citações e intimações
O e-Cint possibilita ao usuário, por meio da pesquisa avançada, consultar todos os
processos que estejam relacionados ao seu perfil, por diversos critérios de busca. Para
consultar todos os registros, basta deixar os campos em branco.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

N
M

O

P

[A]

Número do
Processo

Informar o número do processo que deseja pesquisar. Se deixar o
campo em branco, a pesquisa será realizada em todos os registros.

[B]

Classe

Escolher, na lista apresentada, a classe que deseja pesquisar.
Se deixar o campo em branco, a pesquisa será realizada em todas
as classes.

[C]

Assunto

Campo composto a partir da escolha da classe escolhida, somente
estará disponível se for escolhida uma classe. Selecionar, na lista
de assuntos apresentada, aquele que deseja pesquisar.

[D]

Evento

Selecionar o tipo de evento que deseja pesquisar: Citação,
Intimação, Intimação de Recurso ou Outros.

[E]

Data de
recebimento

Indicar o período de recebimento das citações e intimações a ser
considerado na pesquisa. Se deixar o campo em branco à pesquisa
será realizado em todos os registros.

[F]

Início do
Prazo

Indicar o período de início do prazo a ser considerado na pesquisa.
Se deixar o campo em branco, a pesquisa será realizada em todos
os registros.

[G]

Fim do
Prazo

Indicar o período de fim do prazo a ser considerado na pesquisa.
Se deixar o campo em branco, a pesquisa será realizada em todos
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
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os registros.
[H]

Órgão
Julgador

Selecionar, na lista apresentada, o órgão julgador a ser pesquisado.
Se deixar o campo em branco, a pesquisa será realizada em todos
os registros.

[I]

Responsável

Indicar o advogado responsável da entidade, responsável pelas
citações / intimações a ser considerado na pesquisa. Se deixar o
campo em branco, a pesquisa será realizada em todos os registros.

[J]

Ordenação
do retorno
da consulta

Definir em que ordem deseja que a pesquisa seja apresentada: por
Processo, Classe, Assunto, Evento e Prazo, Órgão Julgador, Data
de Recebimento, Início Prazo, Fim Prazo.

[K]

Origem

Selecionar, na lista apresentada, a origem a ser considerada na
pesquisa. Se deixar o campo em branco, a pesquisa será realizada
em todos os registros.

[L]

Mostrar
Coligados

Ao selecionar a quadrícula, a pesquisa buscará as entidades filhas
da entidade em questão.

[M]

Consultar

Botão destinado à realização da pesquisa. Apresenta o resultado
conforme os critérios selecionados pelo usuário.

[N]

Limpar

Botão destinado ao descarte dos dados preenchidos.

[O]

Consulta
Avançada

Link que submente a tela de pesquisa avançada.

[P]

Importante

Apresenta informações que delimita como retirar o melhor do
recurso de pesquisa.

4.1.4. Lista de Citações e intimações
De acordo com o perfil do usuário e com as Seções Judiciárias escolhidas, o e-Cint
apresentará lista de citações/intimações encaminhadas para a entidade, parte ou advogado
particular.
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A

B

C
D

G

E

F
L

I

J

R

K

H

M

N

O

P

Q

[A]

Peticionar com
arquivo

Botão destinado a peticionar com arquivo. Ao clicar neste
campo abre-se a página no e-Proc “4.1.4.1 Peticionar com
arquivo”.

[B]

Peticionar sem
manifestação

Botão destinado a peticionar sem manifestação. Ao clicar
neste campo abre-se a janela com a confirmação “4.1.4.2
Peticionar sem manifestação”.

[C]

Peticionar com
equívoco de
remessa

Botão destinado a peticionar com equívoco de remessa. Ao
clicar neste campo abre-se a janela com a confirmação
“4.1.4.3 Peticionar com equívoco de remessa”.

[D]

Criar lote

Botão destinado a criar lote. Ao clicar neste campo abre-se a
página “4.1.4.4 Criar Lote”.

[E]

Ver Modelo –
Sem
manifestação

Ao clicar sobre o link Ver modelo é apresentada a página
“4.1.4.2.1 Ver modelo de petição sem manifestação ”.

[F]

Ver Modelo –
Equívoco de
Remessa

Ao clicar sobre o link Ver modelo é apresentada a página
“4.1.4.3.1 Ver modelo de petição com equívoco de remessa”.

[G]

Coluna destinada à marcação e desmarcação de todos os registros.

[H]

Coluna destinada à marcação do(s) registro(s) que deseja peticionar.

[I]

Número do
Processo

Apresenta o número do processo em que há citação e
intimação a ser visualizada e lida.

[J]

Classe

Apresenta a classe do processo em que há citação e
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intimação a ser visualizada e lida.
[K]

Assunto

Apresenta o assunto do processo em que há citação e
intimação a ser visualizada e lida.

[L]

Órgão Julgador

Apresenta o órgão julgador do processo em que há citação e
intimação a ser visualizada e lida.

[M]

Lote

Botão destinado a criar lote. Ao clicar neste campo abre-se a
página “4.1.4.4 Criar Lote”.

[N]

Evento e Prazo

Apresenta o evento relacionado ao processo (citação ou
intimação) e informa o prazo para peticionamento.

[O]

Data de
Recebimento

Data de recebimento da citação e intimação.

[P]

Início Prazo

Independentemente de acesso, as citações/intimações serão
consideradas realizadas dez dias após incluída a decisão no
site, para ciência. O termo inicial do prazo de leitura (10 dias)
ocorrerá no primeiro dia útil seguinte à colocação da
citação/intimação no sistema. O início do prazo para a
prática do ato processual começa no primeiro dia útil
seguinte ao 10º dia de inclusão da decisão no site. O início do
prazo sempre será no primeiro dia útil seguinte.

[Q]

Fim Prazo

Data de início do prazo acrescido do número de dias
definidos no campo Evento e Prazo; Se a data calculada
resultar em dia não útil, será considerado o dia útil
imediatamente posterior.

[R]

Origem

Apresenta a origem das citações / intimações.

Os processos que após a data final do prazo não forem peticionados, bem como aqueles
que forem peticionados no prazo serão excluídos da lista de processos para visualização e
leitura. O usuário pode, contudo, consultar a sua situação por meio da pesquisa avançada.
Para que os advogados de entidades tenham acesso às citações e intimações destinadas à
entidade a que estejam vinculados, o procurador master deve primeiramente distribuir as
citações e intimações entre os advogados da entidade, acessando o e-Cint com o seu perfil
de procurador master e escolhendo a Seção Judiciária.
Neste caso, os prazos serão contados a partir da leitura das citações e intimações pelo
advogado da entidade a quem foram encaminhadas, salvo o prazo para leitura (10 dias)
que se inicia na data da entrada da citação ou intimação no Sistema.
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4.1.4.1. Peticionar com arquivo

A
B
C

D
E

F
G

H

[A]

Processo

Campo previamente preenchido com o número do processo
para o qual deseja anexar à petição. O número pode ser
alterado, se for o caso.

[B]

Classe

Campo previamente selecionado com a classe para a qual
deseja anexar petição. A classe pode ser alterada, se for o
caso.

[C]

Tipo de Petição

Campo previamente selecionado com o tipo de petição que
deseja anexar. O tipo de petição pode ser alterado, se for o
caso.

[D]

Petição
Urgente

Define se a petição deve ser urgente.

[E]

Antecipação da
Tutela

Define se deve haver antecipação da tutela.

[F]

Complemento

Preencher com o complemento sobre a petição que está
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sendo anexada.
[I]

Anexar

Botão destinado a anexar a petição. Ao clicar no botão abrese a página “4.1.4.1.1 Anexo da Petição”.

[J]

Fechar

Botão destinado a fechar a página ativa e retornar à página
anterior. Todas as alterações serão desconsideradas, caso não
tenham sido gravadas.

4.1.4.1.1. Anexo da Petição

A
B

C

D
E
F

[A]

Arquivos
Anexados

Campo destinado a listar os arquivos anexados.

[B]

Arquivo

Campo destinado à inclusão do arquivo. Após a inclusão,
pode-se visualizar o arquivo. Clicar em Procurar para
localizar o arquivo que deseja anexar.

[C]

Tipo de
Arquivo

Campo previamente selecionado com o tipo de petição que
deseja anexar. O tipo de petição pode ser alterado, se for o
caso.

[D]

Descrição

Preencher a descrição do arquivo anexado, se for o caso.

[E]

Anexar

Botão destinado a anexar a petição. Ao clicar no botão abrese a página “4.1.4.1.2 Anexo da Petição – Arquivo Anexado”.

[F]

Cancelar

Botão destinado a fechar a página ativa e retornar à página
anterior. Todas as alterações serão desconsideradas, caso não
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tenham sido gravadas.

4.1.4.1.2. Anexo da Petição – Arquivo Anexado

A

C

D

B

E

[A]

Ícone destinado a visualizar arquivo.

[B]

Ícone destinado a excluir arquivo.

[C]

Finalizar
Petição

Botão destinado a finalizar a petição. Ao clicar no botão abrese a página “4.1.4.1.3 Recebimento da Petição”.

[D]

Anexar

Botão destinado a anexar a petição.

[E]

Cancelar

Botão destinado a fechar a página ativa e retornar à página
anterior. Todas as alterações serão desconsideradas, caso não
tenham sido gravadas.
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4.1.4.1.3. Recebimento da Petição

A

[A]

Botão destinado a fechar a página ativa e retornar à página anterior.

4.1.4.2. Peticionar sem manifestação

Para facilitar e agilizar o usuário que não deseja se manifestar, o sistema gera o arquivo
automaticamente e faz a integração com o JEF Virtual e e-Jur.
O Sistema confirma o sucesso da petição.
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4.1.4.2.1. Ver modelo de petição sem manifestação

4.1.4.3. Peticionar com equívoco de remessa

Para facilitar e agilizar ao usuário que recebeu a citação e intimação erroneamente, o
sistema gera o arquivo automaticamente e faz a integração com o JEF Virtual e e-Jur.
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O Sistema confirma o sucesso da petição.

4.1.4.3.1. Ver modelo de petição com equívoco de remessa

4.1.4.4. Criar Lote
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Ou

Caso o processo estiver associado a algum lote, ele automaticamente será associado ao
novo lote e sairá do lote anterior.

A
B
C

D

[A]

Nome do lote

Preencher com o nome do lote que está sendo criado.

[B]

Descrição do
lote

Preencher com a descrição do lote que está sendo criado, se
for o caso.

[C]

Confirmar

Botão destinado a efetivar a confirmação dos dados.

[D]

Limpar

Botão destinado a limpar os dados inseridos na criação de
lote.

4.1.4.4.1. Consulta de Lotes
Para consultar lotes o usuário deve efetuar o login e, então, selecionar a opção Cadastro
Consulta de Lotes. Será apresentada a tela abaixo.
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A
B

E
C
D
F

[A]

Nome do lote

Preencher com o nome do lote a ser pesquisado.

[B]

Data da criação

Preencher o intervalo de data de criação do lote

[C]

Consultar

Botão destinado a efetivar a confirmação da consulta.

[D]

Limpar

Botão destinado a limpar os dados inseridos na consulta.

[E]

Consulta
avançada de
lotes

Opção que submente a consulta avançada de lotes.

[F]

Importante

Apresenta informações que delimita como retirar o melhor
do recurso de pesquisa.

4.1.4.4.2. Lista de Lotes

A

B

C
D

F
E

G

H
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As instruções para os campos de [A] ao [C] são aquelas descritas em “4.1.4 Lista de
Citações e intimações”, razão pela qual estão descritas neste ponto apenas as instruções
específicas.

[D]

Excluir lote

[E]

Coluna destinada à marcação do registro que deseja peticionar.

[F]

Botão destinado, quando clicado, a definir a ordem de apresentação dos
registros na lista, se crescente ou decrescente.

[G]

Nome do lote

Coluna destinada a listar o nome dos lotes. Ao clicar neste
campo abre-se a página “4.1.4.4.4 Visualizar lote”.

[H]

Descrição do
lote

Coluna destinada a listar a descrição dos lotes.

[I]

Data do
cadastro

Coluna destinada a listar a data do cadastro dos lotes.

[J]

Quantidade de
processos

Coluna destinada a listar a quantidade de processos por
lotes.

Botão destinado a excluir lote(s) selecionado(s). Ver “4.1.4.4.3
Excluir Lotes”.

4.1.4.4.3. Excluir Lotes

O Sistema solicita confirmação da exclusão.
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4.1.4.4.4. Visualizar lote

O título da página é o nome do lote que está sendo visualizado.

A

B

C

D
G

E

K
I

F

L

M

N

O

J

H

P

As instruções para os campos de [ D ] ao [ P ] são aquelas descritas em “4.1.4 Lista de
Citações e intimações", razão pela qual estão descritas neste ponto apenas as instruções
específicas.

[A]

Adicionar
processo

Botão destinado a adicionar processo ao lote. Ao clicar neste
botão abre-se a página “4.1.4.4.4.1 Adicionar processo”.

[B]

Mover

Botão destinado mover processos do lote. Ao clicar neste
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[C]

processo

botão abre-se a página “4.1.4.4.4.2 Mover processo”.

Excluir
processo

Botão destinado excluir processos do lote. Ao clicar neste
botão abre-se a página “4.1.4.4.4.3 Excluir processo”.

4.1.4.4.4.1. Adicionar processo

Antes dos campos é apresentado o nome do lote que vai receber os processos.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K

As instruções para os campos de [ A ] ao [ I ] são aquelas descritas em “4.1.3 Consulta de
citações e intimações”, razão pela qual estão descritas neste ponto apenas as instruções
específicas.
[J]

Consultar

Botão destinado a realizar a consulta de acordo com os parâmetros
informados. No caso de o usuário não informar os parâmetros, o
Sistema retorna todos os registros.
Como resultado é apresentado à página “4.1.4.4.4.1.1 Lista de
citações e intimações – Adicionar processo”.

[K]

Limpar

Botão destinado a limpar os dados inseridos na consulta.
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4.1.4.4.4.1.1.

Lista de citações e intimações – Adicionar processo
A

B
D

C

F

G

E

L

H

I

J

K

As instruções para os campos de [ B ] ao [ L ] são aquelas descritas em “4.1.4 Lista de
Citações e intimações”, razão pela qual estão descritas neste ponto apenas as instruções
específicas.
[A]

Adicionar

Botão destinado a adicionar processo ao lote. Ao clicar neste botão
abre-se a página “4.1.4.4.4 Visualizar lote”.

O Sistema confirma o adicionamento do processo ao lote.
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4.1.4.4.4.2. Mover processo

A
B

[A]

Mover para
lote

Selecionar, na lista apresentada, o lote para qual deseja mover o
processo.

[A]

Confirmar

Botão destinado a efetivar a confirmação dos dados.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

36

e-Cint — Manual do Usuário

4.1.4.4.4.3. Excluir processo

O Sistema solicita confirmação da exclusão.

4.1.4.4.4.3.1.

Consulta processual

O Sistema apresentará a consulta processual quando o usuário clicar no link do processo
na tela de “4.1.4.4.3 Excluir Lotes".
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4.1.5. Consulta avançada de lotes
Para realizar a consulta avançada de lotes o usuário deve efetuar o login e, então, selecionar
a opção Cadastro
Consulta de Lotes e clicar no link “Consulta Avançada de Lotes”.
Será apresentada a tela abaixo.
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A
C
B
D
F
G

E

[A]

Situação

Selecionar a situação ser pesquisada.

[B]

Nome do lote

Preencher com o nome do lote a ser pesquisado.

[C]

Data da criação

Preencher o intervalo de data de criação do lote

[D]

Consultar

Botão destinado a efetivar a confirmação da consulta.

[E]

Limpar

Botão destinado a limpar os dados inseridos na consulta.

[F]

Consulta normal
de lotes

Opção que submente a consulta normal de lotes.

[G]

Importante

Apresenta informações que delimita como retirar o melhor do
recurso de pesquisa.

4.1.5.1. Consulta avançada de lotes

A
B

D

E

F

C
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[A]

Peticionamento

Selecionar a situação ser pesquisada.

[B]

Nome do lote

Preencher com o nome do lote a ser pesquisado.

[C]

Botão destinado, quando clicado, a definir a ordem de apresentação dos registros na
lista, se crescente ou decrescente.

[D]

Descrição do
lote

Coluna destinada a listar a descrição dos lotes.

[E]

Data de cadastro

Coluna destinada a listar a data do cadastro dos lotes.

[F]

Quantidade de
processos

Coluna destinada a listar a quantidade de processos por lotes.

5. CONSULTA – PROCURADOR MASTER
5.1.

Consulta de processos

5.1.1. Consulta de citações e intimações
O procurador master pode encaminhar e reencaminhar, aos advogados de Entidade
cadastrados no sistema, as citações e intimações que ainda não foram peticionadas e estão
dentro do prazo. Permite também a visualização de todas as citações e intimações,
inclusive as peticionadas e fora do prazo através da consulta avançada.

5.1.2. Lista de citações e intimações – Encaminhar
Sempre que a pesquisa for realizada pelo procuradormaster e master substituto estará
disponível, também, a opção de encaminhamento de citações e intimações aos advogados
da entidade, inclusive com a possibilidade de encaminhamento ou reencaminhamento.
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A

B
D

C

[A]

Responsável

Indicar o advogado responsável da entidade,
responsável pelas citações / intimações. Para
encaminha deverá ser selecionado um responsável.

[B]

Encaminhar

[C]

Número do Processo

Botão destinado ao encaminhamento das citações e
intimações aos advogados de entidade selecionados.
Ao selecionar a quadrícula o(s) processo(s) será(ão)
marcado(s) para encaminhamento.

[D]

Entidade

Coluna destinada a listar o nome da Entidade.

5.1.3. Reencaminhamento de Citações e Intimações
A opção de reencaminhamento só estará disponível para o procurador master e master
substituto.
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A

B

C

C

[A]

Responsável

Indicar o advogado responsável da entidade, responsável
pelas citações / intimações. Para encaminha deverá ser
selecionado um responsável.

[B]

Reencaminhar

Botão destinado ao reencaminhamento das citações e
intimações aos advogados de entidade selecionados.

[C]

Número do Processo

Ao selecionar a quadrícula o(s) processo(s) será(ão)
marcado(s) para reencaminhamento.

[D]

Entidade

Coluna destinada a listar o nome da Entidade.

5.1.4. Consulta Avançada de Citações e Intimações
Somente na consulta avançada o usuário poderá visualizar as citações e intimações fora do
prazo e peticionadas.
Ao ser acionado o link “Consulta avançada” o sistema apresentará a informação abaixo
para refino da consulta.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Q

O
P
R

As instruções para os campos de [A] ao [N] são aquelas descritas “4.1 Consulta de
Citações e Intimações”, razão pela qual estão descritas neste ponto apenas as instruções
específicas.
[O]

Consultar

Botão destinado à realização da pesquisa. Apresenta o resultado
conforme os critérios selecionados pelo usuário.

[P]

Limpar

Botão destinado ao descarte dos dados preenchidos.

[Q]

Consulta
Normal

Link que submente a tela de pesquisa avançada.

[R]

Importante

Apresenta informações que delimita como retirar o melhor do
recurso de pesquisa.

De acordo com o perfil do usuário e com as Seções Judiciárias escolhidas, o e-Cint
apresentará a lista de citações/intimações encaminhadas para a entidade, parte ou
advogado particular.
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A

B
C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

E

[A]

Peticionamento

Coluna destinada a listar a data do peticionamento.

[B]

Número do
Processo

Apresenta o número do processo em que há citação e
intimação a ser visualizada e lida.

[C]

Botão destinado, quando clicado, a definir a ordem de apresentação dos
registros na lista, se crescente ou decrescente.

[D]

Classe

[E]

Ícone de informação. Ao passar o mouse a descrição completa do assunto é
apresentada por meio do hint.

[F]

Assunto

Coluna destinada a listar o assunto das citações e intimações.

[G]

Órgão Julgador

Apresenta o órgão julgador do processo em que há citação e
intimação a ser visualizada e lida.

[H]

Lote

Coluna destinada a listar o nome dos lotes das citações e
intimações.

[I]

Evento e Prazo

Coluna destinada a listar o evento e o prazo das
citações/intimações.

[J]

Data
de Coluna destinada a listar a data de recebimento das citações
Recebimento
e intimações.

[K]

Início Prazo

Coluna destinada a listar a data de início do prazo das
citações e intimações.

[L]

Fim Prazo

Coluna destinada a listar a data final do prazo das citações e
intimações.

Coluna destinada a listar o nome das classes das citações e
intimações.
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[M]

Entidade

Coluna destinada a listar o nome da Entidade.

[N]

Origem

Coluna responsável pelas origens para receber das Varas JEF
– Juizado Especial Federal, TR – Turma Recursal, 1º Grau
(Exceto JEF e TR), 2º Grau ou ambos, selecionando a(s)
quadrícula(s) correspondente.

[O]

Responsável

Coluna destinada a listar o nome do responsável pelo
processo.
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